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Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 

 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 18 december 2014 
 
Protokollet, som justerats den 19 december 2014, finns tillgängligt i Stadshuset,  
Humlegången 6, 312 80 Laholm. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Maria Lundvall 
Sekreterare 
 
 
 
Bevis om anslag 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 19 december till 
och med den 12 januari 2015 intygas. 
 
 
………………………………………………… 
Maria Lundvall 
Kommunledningskontoret 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 106 Dnr 2014-000014 
 
Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 
 
Ärendet  
 
Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomskontorets sammanställning. Beredningsutskot-
tets protokoll den 8 december, § 80. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingar-
na. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 107 Dnr 2014-000371 
 
Barn- och ungdomsnämndens internbudget för år 2015 
 
Ärendet  
 
När kommunfullmäktige har antagit ramen för barn- och ungdoms- 
nämnden fördelas tilldelade resurser till respektive ansvarsområde, 
antingen via ett fördelningssystem eller via ett äskandesystem. 
Varje ansvarsområde fördelar sedan tilldelade resurser på sina olika 
verksamheter och aktiviteter.  
 
Fördelningen av de ekonomiska resurserna blir i december klart på 
verksamhetsnivå och används i beräkningen av bidrag till enskild 
verksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomskontorets förslag till internbudget för år 2015 på 
verksamhetsnivå. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lennart Svensson (V) med instämmande av Jonas Hellsten (M): Bi-
fall till barn- och ungdomskontorets förslag till internbudget för år 
2015. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan besluta i en-
lighet med Svenssons förslag och finner att nämnden bifaller för-
slaget. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till internbudget 
på verksamhetsnivå för år 2015 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 108 Dnr 2014-000368 
 
Bidrag till fristående förskolor och fritidshem för år 2015 
 
Ärendet  
 
I skollagen (2010:800) framgår det att hemkommunen ska lämna 
bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskoleenheten/varje 
elev vid skolenhet.  
 
Bidrag till fristående förskolor/fritidshem ska beräknas efter samma 
grunder som används till den egna kommunala verksamheten. Bi-
draget ska basera sig på kommunens budget och är uppdelat i ett 
grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet utgår om verk-
samheten blivit godkänd av barn- och ungdomsnämnden. Bidrag 
ges endast för barn som har Laholms kommun som sin hemkom-
mun.  
 
Grundbeloppet ska avse ersättning för: 

1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 
2. pedagogiskt material och utrustning, 
3. måltider, 
4. administration, 
5. mervärdesskatt, och 
6. lokalkostnader. 

 
Tilläggsbelopp kan ges för barn som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd. Ansökan om tilläggsbelopp behandlas i särskild ord-
ning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens förslag på bidragsnivåer för år 2015. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kent-Arne Andersson (C): Bifall till ekonomienhetens förslag till 
bidragsnivåer för år 2015. 
 
 
 
 
     forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 108 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan besluta i en-
lighet med ordförandens förslag och finner att nämnden bifaller för-
slaget.  
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bidragsnivåer  
enligt följande:  

   
Bidrag år 2015 
 
Fristående fritidshem (inkl momskompensation 6%)  
32 304 kr/år 
 
Fristående förskolor (inkl momskompensation 6 %) 
<15 timmar 86 748 kr/år 
>15 timmar 114 153 kr/år 
_____
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 
 
BUN § 109 Dnr 2014-000369 
 
Bidrag till fristående grundskolor år 2015 
 
Ärendet  
 
Av skollagen (2010:800) framgår det att hemkommunen ska lämna 
bidrag till huvudmannen för varje elev vid skolenheten.  
 
Bidrag till fristående skolor ska beräknas efter samma grunder som 
används till den egna kommunala verksamheten. Bidraget ska ba-
sera sig på kommunens budget och är uppdelat i ett grundbelopp 
och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet utgår om verksamheten blivit 
godkänd av barn- och ungdomsnämnden. Bidrag ges endast för 
barn som har Laholms kommun som sin hemkommun.  
 
Grundbeloppet ska avse ersättning för:  

1. undervisning, 
2. lärverktyg, 
3. elevhälsa, 
4. måltider, 
5. administration, 
6. mervärdesskatt, och 
7. lokalkostnader 

 
Tilläggsbelopp kan ges för barn som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd. Ansökan om tilläggsbelopp behandlas i särskild ord-
ning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens förslag på bidragsnivåer för år 2015. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kent-Arne Andersson (C): Bifall till ekonomienhetens förslag till 
bidragsnivåer för år 2015. 
 
 
 
     forts 
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Forts BUN § 109 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan besluta i en-
lighet med ordförandens förslag och finner att nämnden bifaller för-
slaget.  
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bidragsnivåer enligt föl-
jande:              
 
Bidrag 2015 
 
Friskolor (inkl momskompensation 6 %) 
Åk F-3  79 612 kr/år 
Åk 4-6  85 237 kr/år 
Åk 7-9      95 471 kr/år  
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 110 Dnr 2014-000370 
 
Fastställande av ersättningsnivåer till andra kommunala 
förskolor, fritidshem och grundskolor för år 2015 
 
Ärendet  
 
För barn och elever som är folkbokförda i Laholms kommun men 
som inte går i kommunens förskola, fritidshem och/eller grundskola 
ska hemkommunen ersätta eller lämna bidrag till anordnaren.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens förslag till bidragsnivåer för år 2015. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kent-Arne Andersson (C): Bifall till ekonomienhetens förslag till 
bidragsnivåer för år 2015. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan besluta i en-
lighet med ordförandens förslag och finner att nämnden bifaller för-
slaget. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om ersättningsnivåer enligt 
följande:  
 
Förskolan  
<15 timmar          81 838 kr/år  
>15 timmar         107 691 kr/år 
 
Grundskolan  
Åk F-3          75 106 kr/år  
Åk 4-6          80 412 kr/år  
Åk 7-9          90 067 kr/år  
 
Fritidshem 30 476 kr/år 
_____ 
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BUN § 111 Dnr 2014-000374 
 
Internkontrollplan år 2015 
 
Ärendet  
 
Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har 
nämnderna skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska vi-
dare varje år anta en särskild plan för uppföljningen av den interna 
kontrollen. Omfattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt 
från den omfattning och volym av verksamhet som nämnden ansva-
rar för.  
 
Internkontrollplanen skall minst innehålla:  
 
– Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp.  
– Omfattningen på uppföljningen (frekvensen).  
– Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.  
– Till vem uppföljningen ska rapporteras.  
– När rapportering ska ske.  
 
Nämnden skall senast i samband med årsredovisningens upp-
rättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen. Rapportering skall samtidigt ske 
till kommunens revisorer.  
 
Kontrollplanerna struktureras i följande kontrollområden:  
–  Ekonomiadministrativa rutiner  
–  Övriga administrativa rutiner  
–  Systemkontroller  
 – Verksamhetsspecifika rutiner  
 
Inom de två förstnämnda kontrollområdena är vissa kontroller av 
nämndsgemensam karaktär. I dessa fall upptas samma kontroll-
moment i samtliga nämnders planer och granskningen genomförs 
samordnat. 
 
 
 
 
                    forts 
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Forts BUN § 111 
 
Beslutsunderlag  
 
Tjänsteskrivelse och förslag till internkontrollplan för barn- och 
ungdomsnämndens verksamheter år 2015 daterad den 1 december 
2014. Beredningsutskottets protokoll den 8 december, § 85. 
 

 

  Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 

Barn- och ungdomsnämnden antar upprättat förslag till intern- 
kontrollplan år 2015.  
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 112 Dnr 2014-000355 
 
Riktlinjer gällande förstärkt peng till nyanlända barn och 
elever 
 
Ärendet  
 
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för att nyanlända barn tas 
emot och integreras i förskolan och skolan. Antalet nyanlända barn 
som kommer till kommunen har ökat markant samtidigt som en allt 
större andel av barnen har stora brister i sin skolgång samt trauma-
tiska erfarenheter. Mot bakgrund av dessa ökade utmaningar i kom-
bination med ökade volymer av antalet nyanlända barn, begärde 
och beviljades barn- och ungdomsnämnden ett extra anslag med 
1 000 tkr från och med år 2015.  
 

Barn- och ungdomskontoret har arbetat fram förslag på nya riktlin-
jer gällande den förstärkta pengen till nyanlända barn och elever. 
Riktlinjerna ska tydliggöra vad som gäller beträffande förstärkt 
peng för nyanlända barn och elever samt säkerställa att fördelning-
en sker på lika grunder. Syftet är att fördela resurser efter behov 
och därmed öka förutsättningarna för likvärdig utbildning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till riktlinjer gällande förstärkt peng till nyanlända barn och 
elever. Beredningsutskottets protokoll den 8 december, § 86. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinjerna gällande för-
stärkt peng till nyanlända barn och elever. 
____ 
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BUN § 113 Dnr 2014-000353 
 
Vision för Laholm kommuns fritidshem - Alla ska ständigt 
utvecklas 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomskontoret har utarbetat en vision för fritidshem-
men i Laholms kommun. Visionen ”Alla ska ständigt utvecklas” är 
en viljeriktning och ledstjärna för att kunna forma och utveckla La-
holms skolor och fritidshem till att bli ännu bättre. Visionen fokuse-
rar på rektors och personalens roll i arbetet för förbättrad kvalitet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Vision för Laholm kommuns fritidshem ”Alla ska ständigt utveck-
las”, november 2014. Beredningsutskottets protokoll den 8 decem-
ber, § 87. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden antar vision ”Alla ska ständigt utveck-
las” för Laholm kommuns fritidshem. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 
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BUN § 114 Dnr 2014-000352 
 
Vision för Laholm kommuns förskolor - Alla barn får 
förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomskontoret har utarbetat en vision för förskolorna i 
Laholms kommun. Visionen ”Alla barn får förutsättningar att 
utvecklas till sitt bästa jag” är en viljeriktning och ledstjärna för att 
kunna forma och utveckla Laholms förskolor till att bli ännu bättre. 
Visionen fokuserar på förskolechefens och personalens roll i arbetet 
för förbättrade resultat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Vision för Laholm kommuns förskolor ”Alla barn får 
förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag”, september 2014. . 
Beredningsutskottets protokoll den 8 december, § 88. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden antar vision ”Alla barn får 
förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag” för Laholm kommuns 
förskolor. 
_____ 
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BUN § 115 Dnr 2014-000182 
 
Uppföljning av verkställigheten av barn- och 
ungdomsnämndens beslut 
 
Ärendet 
 
I barn- och ungdomsnämndens internkontrollplan för 2014 framgår 
det att det ska göras en uppföljning av verkställigheten av nämn-
dens beslut. Detta ska kontrolleras löpande och redovisas två 
gånger per år. 
 
Barn- och ungdomskontoret har gått igenom de beslut som fattades 
av barn- och ungdomsnämnden under 2013. De beslut som redo-
visas är de beslut där nämnden ger uppdrag eller beslutar om åtgär-
der som ska vidtas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 4 december 
2014. Beredningsutskottets protokoll den 8 december, § 89. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och lägger 
den till handlingarna. 
_____ 
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BUN § 116  Dnr 2014-000372 
 
Godkännande av Möllans föräldrakooperativ om att bedriva 
förskola och fritidshem 
 
Ärendet 
 
Enligt skollagen 2 kap. 7 § andra stycket är det den kommun där 
den fristående förskolan ska bedrivas som godkänner den enskilda 
huvudmannen. Detsamma gäller fritidshem som inte anordnas vid 
en skolenhet. Föräldrakooperativet Möllan har ansökt till Laholms 
kommun om att Möllans förskola och fritidshem ska utöka sin 
verksamhet till 39 förskolebarn och 19 fritidshemsbarn. Föränd-
ringen innebär en utökning med en förskoleavdelning i jämförelse 
med nuvarande omfattning. För att möjliggöra utökningen avser 
Föräldrakooperativet Möllan att köpa en paviljong om cirka 100 
kvm vilken placeras på fastigheten. Från beslut av kommunfull-
mäktige den 16 december 1987 (Kf § 202) framgår att verksamhet-
en ansökt om inrättande av daghem med 15 platser.  
 
På kommunfullmäktiges vägnar beslutar barn- och ungdomsnämn-
den i ärenden om godkännande av enskild huvudman som avser att 
bedriva förskola. Om huvudmannen godkänns ska bidrag lämnas 
enligt kommunens föreskrifter i Laholms kommuns författnings-
samling 7.4. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tillsynsrapport, 2103-05-13. Laholms kommuns författnings-
samling 7.19, Regler för godkännande av enskild förskoleverksam-
het och skolbarnomsorg. Ansökan från Föräldrakooperativet Möl-
lan, som inkom den 4 december 2014. Tjänsteskrivelse från barn- 
och ungdomskontoret den 4 december 2014. Beredningsutskottets 
protokoll den 8 december, § 92. 
 
 
      
 
 
 
 
     forts 
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Forts BUN § 116 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att: 

1. Upphäva tidigare beslut om godkännande för Föräldrakoope-
rativet Möllan att bedriva fristående förskola och fritidshem. 

2. Lämna godkännande till Föräldrakooperativet Möllan om att 
bedriva förskola och fritidshem enligt ansökan.  

3. Godkännandet avser verksamhetsstart för fristående förskola 
och fritidshem, enligt ansökan, från den 1 januari 2015.  

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Möllans Föräldrakooperativ 
Miljökontoret, Laholms kommun 
Räddningstjänsten, Laholms kommun 
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BUN § 117  Dnr 2014-000004 
 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering år 2014 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november 2012, § 95 
att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, tra-
kasserier och diskriminering. Riktlinjerna reviderades vid barn- och 
ungdomsnämndens sammanträde den 30 januari 2014. 
 
Enligt skollagen (2010:800) ska personal på skolan som får känne-
dom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för krän-
kande behandling i samband med verksamheten, skyldig att anmäla 
detta till förskolechefen/rektor. Vidare är förskolechef/ rektor skyldig 
att anmäla att ett barn/en elev anser sig utsatt för kränkande be-
handling till huvudmannen. 
 
Enligt riktlinjerna ska rektor/förskolechef omgående anmäla till barn- 
och ungdomsnämnden när en händelse inträffat. Dessa redovisas vid 
nästkommande nämndssammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning av anmälningar rörande kränkande behandling mm den 
12 december 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och läg-
ger dessa till handlingarna. 
_____ 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

  
BUN § 118 Dnr 2014-000001 
 
Anmälan av delegationsbeslut 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 12 december 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 119 Dnr 2014-000040 
 
Anmälningar 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 12 december 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 120  Dnr 2014-000006 
 
Informationsärenden/Diskussionsärenden 2014 
 

a) Information från verksamheten 
 Skottorps skola  
 Våxtorpsskolan 
 Parkskolan 
 Lilla Tjärby förskola 
Per Jangen 

                       _____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2014-12-18 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 121  Dnr 2014-0000334 
 
Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 
 
Ärendet 
 
I skollagen(2010:800) 4 kap. 3-7§ står det angivit de krav som vi 
har att följa för systematiskt kvalitetsarbete. Kraven innebär att hu-
vudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt 
ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till 
de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildning-
en. 

 
Kommunfullmäktige ska årligen informeras om det resultat och den 
analys som redovisas i det systematiska kvalitetsarbetet på huvud-
mannanivå inom utbildning. Kommunfullmäktige kommer samti-
digt att informeras om beslutade åtgärder samt om eventuella utma-
ningar och/eller risker som identifieras gällande skolväsendet i 
kommunen. 
 
Genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete identifieras ut-
vecklingsområden för ökad måluppfyllelse. Mål sätts upp både i 
verksamheten för barns och elevers lärande och utveckling. Dessa 
verkar som ett viktigt underlag för politikernas prioritering och be-
slut om ekonomiska förutsättningar för verksamheten. 

 
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är indelat i tre områ-
den; kunskap och lärande, övergångar och samverkan samt normer 
och värden.  
 

Beslutsunderlag 
 
Uppföljning av målområde ”kunskap och lärande”. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kent-Arne Andersson (C): Barn- och ungdomsnämnden lägger re-
dovisningen till handlingarna och överlämnar redovisningen för in-
formation till kommunfullmäktige.  
 
 
     forts 
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Barn- och ungdomsnämnden 2014-12-18 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 
Forts BUN § 121 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan besluta i en-
lighet med ordförandens förslag och finner att nämnden bifaller för-
slaget.                

 
 Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna 
och överlämnar redovisningen för information till kommunfullmäk-
tige.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 




